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MÓ~ICZ ZSIGMOND
l.

Báthory Gábor Betlennél vacsorázik; megittasodik, fenyegetőd
zik s rátámad a főkapitányra, akit a többiek kituszkoluuk a szobá
ból. A fejedelem Ieesillupul ; hnruarosan visszntér Bethlen is es
tűnődve, szomorúan nézi az ittas uralkodót. Móricz Zsigmond ezt
írja róla:

"Minkenkor elismerte (Báthory) szellemi felsóíbbségét, vagy inkább rnindenkor
meglepte s új világításba helyezte előtte a dolgokat a Báthory gondolata; ő ~ meg
levő dolgokrol tudott helyes és bölcs képet adni magának, Báthory a [övűröt..; Min
dig mint második ember állott Báthory mellett: ennek ragyogó fantázláját6l ö is
kigyúlt s szíve rnély fájdalommal érezte, hogy milyen kár, hogy ez az ember
sohasem fogja egyetlen koncepcióját sem végrehajtani. Ű nem tud tévedni; ez nem
tud nem tévedni. De ez a saját biztosságában való meggyőződés szegényesnek s ma
sodrendíínek tünt fel előtte ; a saját józanságának terhét sz ivesen odaadta voina "
repülö szédüíetnek ama mámoros ptllanataté rt, amelyekben Báthory főlébe emelkedett
4'Z életnek".

Éppen csak a neveket kell behelvcttcsltcnüuk, a Báthoryé he
lyébe Adyét, a Bethlenéébe Móriczét: egy Ady-Móricz párhuzam
áll előttünk, egy Móricz-rajzolta önarckép. .A szertelenül lobogo
Báthory mellett a valósághoz tapadó Beth leu; a vátesz, a próféta
Ady mellett a realista Mórioz , a repülő szédület mámora mellett
a gyalogjáró vaskosság. Valahányszor Móriez önmagáról, művé

szetéről beszél - és kevés író van, aki regényeiben annyiszor
tenne burkolt önvallomást s adna leplezett önjellemzést, ("a szép
irodalom állandóan pakkolás, az egyén érzéseinek, élményeinek,
életbeli tetteinek úgynevezett bbjektiválása, vagyis idegen alakok
ba s mesékbe való áttétele" - mondja a Hofrat a "Míg új a sze
relern'i-ben}: - valahányszor magáról beszél, mindig ezt a súlyos
ságot, nehézkességet emlegeti: "Mindig vaskos, kemény formás eo
formátlan, de rettenetesen reális figurákat adott az agyag neki"
- mondia Dús Péter szobrászról, illetve annak képmása alatt ön
magáról. Az sem véletlen, hogy éppen miut szobrászt ábrázolja
magamagát. nem mint festőt, nem mint zeuószt, hanem mint a
nyers anyaggal a legkeményebben, legtestiesebben érintkező, dol
gozó, küzdő, a leginkább anyagból, agyagból alkotó, teremtő mű

vészt: mint szobrászt.
Az egy-tömbből teremtők fajtájába tartozik; az elemzést, az

analitikus módszert nem szerette, nem is hitt benne. Alkotásmód
járól, képzeletének természetéről ő maga nyujtja a legjobb je1l0m
zést, szintén a ."Míg új a szerelem"-ben, ebben az egyenetlen, ft RZÓ
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megszokott értelmében egyáltalán nem "jó", de helyenkint félel
metesen mély 'és irgalmatlanul őszinte önéletrajzi regényben. Dús
Péter, azaz Móricz Zsigmond tűnődik önmagán a bécsi kávéház
tel!aszán.

"Igen, neki nem szokása, alaposan megvlzsg áln! vatamit. Ráb ízz a magát az
ösztönre, Nem szereti a Lionardó módszerét, a végtelen és' tökéletes k isérlet ez é st. Ö

a kezébe veszi az anyagat és megcsinálja ... A rnüvész nem laboratóriumban kisérle
tez, alkotásokban. Neki a vászonnak. vagy a papírnaki neki a beborítandó vagy fel
dolgozandó anyagnak! s egy ültőhelyben végezni d. mintha egy darabban szakadna
ki a méhből az alkotás... Szinte zavarja s megakasztja az alaposabb végtggonuotás.
Ugylátszík oly habzó, túlcsapongó, oly erős a képzeleti élete, hogy elég neki e2,y
szelet s abból már megalkotja az egészet, amiből való".

Ennek az egy szeletből az egészet megalkotó teremtő képzelet
nek a működúsét érhetjük tetten az ugyancsak önéletrajzi jellegű

"Bál" egyik részletében. Nyilas Misi elkezd "emberekkel foglalkoz
ni": elkezdi megfigyelni, g'yűjteni azokat a vonásokat, "szeleteket",

.melyekből főlép ítheti, megidézheti az egész alakot, egész jellemet.
Számtanóra van; a katedrán a kemény, zordon tanár, Kotor Arou,
Misi megkérdezi 11 szornszédiát: "lVIi volt ennek az apja'l" "Kovár,s"
- hangzik a válasz. S egyszerre megindul, működni kezd a mó
riczi jellemalkotó, jellemidéző képzelet.

"Kovács volt a tanár úr apja? - nézett rá ~ ~ titkos jeleket keresk lajta.
Igazán li maga is olyan volt, hogy könnyen el lehetett volna képzelni, hogy bőrke

ténnyel és nagy pöröllyel veri az üllőn a vasat. Erős ember volt, vaskos ernner , fe
kete ember. Kopaszodó homloka kerek volt s balsze rné t mintha a kipattant szikra
égette volna ki. Ki volt folyva ez a szem s csak az üres' ürege maradt. A tanár
bőre zsirasan iényes volt, nem volt kövér, de azért dagadt és megfeszült rajta a
bőr és a ruha. Mé.g sose látott senkit Misi, aki úgy betepász olt volna az apja mes
terségébe, mint ez a tanár."

Vagy néhány lappal később ott a ,Tózsiás tanár portréja. Ez
a tanár ellenszenves a diákoknak. "spidi", afféle ugrabug-ra, szeles,
"komolytalan" ember. Móricz először a külsejét írja le:

"Hosszú hegyes orra van, a cvlkkerje fekete zstnór on lóg s rnínden pillanatban
leveszi, .megtörlI s felteszi. Ilyenkor az orrát f elhúzza, rnintha valamit sztmatotna. S
olyan Irárogó hangja van, kicsit az orrából beszél, s alfektáltan. És ugrál, mint egy
szarka s jó latinista ugyan, de nem tud tanitani s nem tud vatamát megértetni,
mert mtaden pillanatban másutt van, nem a kérdésnél" .

Móricznál rendszerint ez az első lépés az emberábrázolásbau:
az alak megragadása, a jellegzetes vonások --- vagy vonás v- rög
zítése. Ágnes, a második asszony azt mondja Dús Péternek: "Maga
csak külsőleg lát, amit nem lát, elképzel és úgylátszik, ez magá
nak elég". No.3: .Iózaiás arcképét 'az a bizonyos "külső látás" raj
zolja meg itt; ez az, amit Móricz, illetve Nyilas Misi vagy Dús
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Péter "lát", A következő lépés: "elképzf'lni", amit ncru lát. Csak
hogya "külső látás" rrrin teg'v meg'szabja ennek i1"1, "elképzeJéslIek"
az irányát; a képzelet az unv ag szerkezet i tlinéuyeinek megfele
lően fúrja előre magát, kötődik HZ il JI yagl'\.oz ; revelúlja azt. ali J i
az anyagban van s nem kénzel és nem 10]1 bele sernm i rajta kl

vülit, tőle idegent az anyagba, Globál i~HtII, tömbszerűen ús:,a ki
a figurát; nem elemzi, nem részletekből rakja iis/:;ze, Mi vo lt ti

Józsiás apja1 Ügyvéd,

"Ez nagyon váratlanul hatott Misirc. De az onn a l e l'ritte , ~lOgy ú r i gyerek le

hetett kicsi korában, Az most is tagadhatatlan, hogy úr; megjeten ésu. Sz ép nyakken
döje van, de nem sokat törődik magával. Mindig aggodalmasan tiszta és a kéz elő

jét folyton húzogatja, rázogatja; ezt is fiatal korában sz okha tta meg Most meglátt,
JÓ2fliáson, hogy ez egy elkényeztetett kis úrfi Iehetett. Az anyja becézte és mivel
olyan kis szelcske volt, mindent megbocsátottak neki. örültek, mikor tanár lett; ,)11
jó helyen lesz. Kényelmes állás, biztos fizetés" ...

Igy ragad meg Mór icz, "külsőleg látva" egy-egj'- jellemző vo
nást, gesztust, adatot; azon át, ezen a résen át hatol a jellembe s
fejti ki páratlan teljességgel az egész embert, úgy, hogy az magá
val hozza egész valóját, körriyezetét, genezisét, multját: azt, ami,
azt, amiből lett s azokat a föltételeket és erőket, ameb-ek olyauná
alakították. amilyen. Ezért érezzük megmásíthatatlanoknak, végle
geseknek, mondhatnók evidenseknek. őket. Úgy, ahogyan 'I'acitusról
mondja Misi bátyja a "Forr a bor"-ban: "Oly világosan tud meg
fogalmazni egy karaktert, egy életsorsot, egy embernek az egész
életjelentöségét, hogy az mind egy tökéletes, egyszerű alapigazsúg
hatásával van közölve". Móricznál is: a karakter, a jellem maga
az életsors. és az ember "életjelentőségének'" alapja.

A cselekmény, a mese, a történet ehhez képest másodr "ciii,
mellékes. Cselekmény, mese, történet, mint önálló - vagy éppen
eleve meglevő, anyagára, alakiaira, "testére" váró váz - voltakép
pen nincs is Móricznál. Hogy a regényben mi fog történni, azt nem
az író szabja meg, hanem 'a jellemel, akiket megidézett, meg-te
remtett. "Az írás lélektanához tartozik -- írja -, hogyír ásközben
teremtődnek a dolgok s csak a. legritkább esetben igazodnak 'úgy,
ahogy 'az író képzelte, aki visszaél azzal a helyzettel. hogy éppen
ő írja a regényt". Ilyesfajta "visilzaélésen" öt nem igen kapni raj
ta. "Soha., soha nem törödtem életemben a vonalak, formák, a fe
lületek szépségével ; csak ősszehúzott szemmel vizsgáltam a ka
raktert, amit Lényegnek tekintettem" -- mondja az egyébként na
gyon vegyes értékű "Baleset" novelláskötet egyik rajzában.

A lényeg: a karakter; s mert valamiféle karaktere minden em
bernek van, Móricz számára minden ember egyformán méltó
tárgy. Dús Péter mondja magamagáról, (s gondoljunk szebrász he
lyett mindenütt írót, regénvírót) :
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"Ö mint rnüvész és alkotó, egyáltalán nem akar különbséget tenni a kezébe ke
rülő, vagy eszébe jutó ötletek és lehetőségek között . Neki teljesen közömbös az egy
igazság. Ő a millió Igazság szeretmese. Képzelete oly forrón teremt, hogy hegyet,
völgyet, a legkisebb zugot és a legtágabb terlileteket tele tudja ömleszteni szob ro s
figurákkaI. Oly óriási tömeg idea hemzseg a tejében, hogy alig tudja kiválasztani azt,
amit mégis meg lehet s meg kett valósitant. Vannak művészek, akik témaj.Iányban
szenvednek... őneki ezer élet sem volna elég annak a megvalósrtására , arn! mar
mint megérett gondolat s terv lakik benne ... Dehát rnit is csináljon az élet által fel
vetett ideákkal? Nincs emberi fej, mely a szebrász vésőjére ne volna méltó. Ha tó
kétetes konstrukciójú, azért, ha torz, azért. Minden fej ből ki lehet vésni az egész
emberiség szimbólumát... Neki' minden tej alkalmas rá, hogy valami nagy és végze
tes alkotást kalapáljon kl. Vannak szobrászok, akik évekig keresik a gondolatuknak
megfelelö modettt: II az életblll indUl ki s a munka közben válik égijetté a nyers
massza" .

Móricznál nem annyira a mese hív ja'elő a megfelelő karaktert,
mint inkább a karakter teremti a mesét, "Ar.' életből indul ki",
de elsősorban nem az élet eseménveiből, hanelll alakjaiból. jelleme
iből; s mindig hű marad 'az élethez, jellemhez, a karakter jellege
hez, legbensőbb természetéhez és törvényeihez. Vonalak, formák,
felületek szépség ével, mint mondja, nem törődött; sosem voltak az
alkotásban úgynevezett "e,sztétikai igényei"; eszébe sem jutott, pá
lyája elejét kivéve, hogy "szépen" írjon, valamiféle kiművelt, iro
dalmi szándékú nyelven, hanem megteremtette fl maga sajátos.
laza. parlando elbeszélő stílusát. Ugyanígy nem jutott eszébe az
sem, hogy .a karaktert, ha egyszer útjára indította, akcióba vetette,
kívülről s irodalmi becsvágyak szerint igazgassa, bizonyos iro
dalmi megoldások és konvenciók igényeinek vesse alá. Ilyen íro
dalrnias formálásnak nagyon kevés nyoma van nála: jelentőseb-.

ben csak a "Sárarany" 'I'uri Danijában és "A fáklya" Matolcsy
;~f;~lósában.Ezekben még rajtakapni az írót az expresszionista 1'0

'ir'íantika erőmutatvánvain, izomdagasztó mitízálásain, az· alak
olyasféle bombasztikus beáll ításain, a szenvedély hiteles ábrázo..
lása helyett a stílus és kép olyan megöblösitésén és f'őlgerjeszté

sén, (ilyen Szabó Dezső előtti "szabóder.söizmusokon;'), aminökre ti
pikus példaként idézhetjük "A fáklya" következő néhány monda
tát, onnét, ahol Miklós féltékenyen nézi mással táncoló szerelmét:

"összecsikoritotta fogait s lihegve nézett utána, oly vadul, amiben kisült lényé
nek minden nyers, állati tartalma. Annyira nagy es felsugárzó volt ez a kitor ése, "bogy
megérezte a szenvedélyt a pórusalban, hogy megragadta a fantáziáját s nagynak ta-.
láJta magát, haja meglebbent. amint visszavetette a fejét s érezte, hogy a sörénye
lobog s az ajka vértől kicsattan s a válla ferdén szegül neki, mínt Prometheus a
boltozatnak: .mert mindent magára vesz s magára dönt, .de magára I de habozás nél
kül és könyörtelenül: dőljön, aminek dőlnie kell s pusztuljon, ami csak pusztulni tud,

meg tudta volna ragadni a csóvát, be.dobni a puskanoros várba ..: Micsoda robbanási"

Egyébként, ezt a kurta expresszion ista korszakát kivéve, ilyen
megnövesztéssel, fölnagyítással, pátosszal nem találkozunk nála.
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Ellenkezőleg: mintha szandésosan térue ki az et i rodu lm iasi tás min
den kisértése elől; élet és jellern lIlcgfigyell való,.,úgúból sziut«
sosem siklik át az irodalom fiktiv valóságúba. Emberi látomasa
volt az emberekről, nem irodalmi, s m iud iz ragaszkodott ahhoz az
emberi valósághoz, amit meglátott; uern ád koruru list alakjai nak
talpa alá s nem a kőzős emberit meghaladó uráuyokbau keresi II

nagyságot, hanem az 'emberinek abban a JJlélysél~'éhen és hiteles
ségében, amely által a jellegzetesen egyéni u.ltu lúnossu, közí»: C!i]

berivé súlyosodik.
Nem hősöket teremt, hanem ernbereket. Nála jóf'ortn áu soselll

következik el az a pillanat, am ikor az alak ullcnőriznctetlcnűl át
siklik II m i nrleunapian, k özőseu em bcribő l a hií~Hbf), hála a m űve

szet, az irodalom i llúz.iótcremtő vurázsúu ak. U ála a "hősi" pilla
natokban is tovább működnek cl "hősök" cmlnri re llexei ; az i ilu
zió Igényeiuél nála mindig crósobbek II karakter törvúuyei. A Ii atal
házas - a "Magyarok" kötet "Isten neki" (~illlíí uovelláiáhau 
megtudju. hogy felesége másnak volt a SZl'I'elóje, Ill{pmuk II gYl'
rekét hordja a sz ivc alatt; föl iudulúsáhan v i lúg-gú szalad na, dl'
elóbb "igazán csak úgy á.llatoktnlunsúggnl" Iülkupja, nl unvósa ne
héz póstazsákjait " úgy vág neki a falunak; ott a koeamúban holmi
sírvavigadó duhajkodás helyett "tisztetHégesen ül le a lóeára": H

végül "emberhalál" helyett még ö babusgatja, kérlelaeti magáhan
a mástól megesett asszonyt. A karakter nem változott a "történet"
folyamán; nem a történet formálja a jellemet, hanem a jellemek
szabják meg, hogy hogyan történnek a dolgok.

A jelleninek sajátságos értéke vall Mór icz Zsigmond szeme
ben. Érték azzal, hogy van, hogy létezik, hogy megvun a forma

'ja, hőf'oka, í'ajsú lya, keménysége, fölcscrélheteUen minösége. Alig·
ha van író, aki jobban gyönyörködnék a karakterben. abban a
benső magban. gerincben, ami az egyéniség lónvcxe. Mór iczuál 
az "Árváeská"-ig, ,,l~ózsa, Sándorv-ia _.. hiába keressük az eibesze
lésnek, mcsélésnek azt az örömét, ami oly jellemző eg~~ Jókairll
vagy Mikszáthra, Ö nem a mesében gyönyörködik, hanem a jel
lemben, mint a természet megtapi.ntható alkotásában, remekre érett
gyümölcsében, eredeti példányáhan. S a jellembeli il' elsősorban 'ab
ban gyönyörködik, ami hogy úg'y moudjuk II mag va, az erkölcse,
végső lényege, ami köré sarjadt, ami a formú.iát megadja; nem
úgy, mint Mikszáth, akit inkább a jellem kü löulegessége, fu rcsasá
ga, rendellenessége, szeszélyessége ragad meg'. Móricz nem tud él
vezettel mosolvogni a hibbantakon. svihákokon. úri szélhámosokou.
ezen a jellegzetes mikszáthi galérián; az ő jellemlátása eredendő

en morális s a sors, amit a jellem kérlelhetetlenül magábau hor
doz, nála mindig erkölcsi itélet. Mikszáth gunyurkásan, elnéző mo
solival legyint a bűnre. Móricznál a bűnt, akár egyéni, akár tár
sadalmi, szükségszerűen, végzetszerűeu k íséri a bűn hűdés.
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2.

Eötvös óta nem volt magyar író, aki a társadalomábrázolás és
társadalomkritika oly nagy és bátor igényEivel lépett volna föl,
mint Móricz Zsigmond, Életművének az a terjedelmében jelentő

den nagyobbik része, amely a modern korban, a század végétől

máig játszik, valóságos magyar "Comódit' Humaine" s nem mél
tatlan párja a franciállak. a balzaci nak. Ő maga sokkal jobball
idegenkedett mindenféle sz isztéműtól és elmélettől. .hogysem terv
szerű; u Balzacéhoz hasonló ciklusra gondolt volna. A hatalmas
körkép, amit adott, szinte önként, eleve föltett szándék nélkül, egy
haIlatlanul gazdag és vérbő írói természet valóság ábrázoló és va
lóságteremtő igényéhöl ke!etkezett.Ez az igény nem elégszik meg
a pusztán leíró, stat.ik us ábráxolással: "oknyoIllozó". "genetikus":
keletkezésében és fejlődésében, niozgásá ban es belső vérkeriuge
seben ragadja meg az orszáz életét, életformája átalakulásának
döntő évtizedeiben.

Nincs az a társadalomtörténeti elemzés, amely a Móriczénál
hitelesebb és élőbb képet adhatna a magyal' életnek erről a fél
évszázadáról. S Balzacon kívül aligha van író, aki ilyen élmény i
biztossággal és ilyen történelmi érvényességgel tárta vulnu fol
egy nép s egy társadalom szerkezetét, mozgúsának irányát és fej
lődésének rugóit, A magyar élet esődbe jutott, posványba ful
ladt; a régi paraszti életforma válságba került, lehetetlenné vált;
a kisvárosban "a kész sínek éfol a megszabott mindennapiság ki
Formálták a békés polgúrt, aki csak mosolvogni tud már minde
nen, galvanikus mosollval, álmofol szemű éberséggel, éjjel virrasztó,
uappal félébren szunvókáló kis elrneinéccse!": az ernberek vagy bo
lefulladnak a nyomorba, zsírba, renvheségbe, porba, vagy az
életösztön fuldokló görcsével menekülnek új, más, kedvezőbb ki
látások felé. Valami megdöbbentő arányú belső emigrálás, valami
elképesztő elhontalanodás jellemzi ezt a világháború előiti magjaI'
világot; az emberek hontalanokká lettek életlormájukban és két
ségbeesetten törekszenek kifelé belőle, egy fokkal magasabbra a sa
játjuknál, az úrrálevés acsarkodó becsvágyával és reményevel.
Mintha egy jól őnött vár kincsét kellene megszerezni s alétrákon
az ostromlók egymást tiporják. "V ég telenül szomor ú, élő halálra
ítélt állapot volt ez" -mondja Móricz a századvége, a milléneum.
az "úri muri" v i lúgárúl, mely "oly züllött és keserves volt, hogv
abban semmi szép és fölemelő nem volt", és nem is lehetett belőle

más, mint ami lett: "gazdasági válság, világháború, forradalom.
a középosztály tehetetlensége, a közállapotok meg-romlása,"

Az egyetlen nienekvés ebben a világban: úrrú lenni; ez a 1,:--)1'
vezéreszméje.

"Minden szülő csak arra törekedett, hogy ;1 maga nehéz életsorából kiemeljc
.a gyermekét s élére állitsa valami hivatal révén a tömegnek. S ha ezekből a paraszt-
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fiakból vagy klsiparos-gyermekekből később sz olp abi rák lettek vagy közigaz.gatasf
tisztviselők, basák lettek, akik semmit scm gondoltak a nép, a tömeg kivánságaiva l
és szükségleteivel, csak arra gondoltak, hogy magukat kárpótolják az ifjúkor hi,J
nyaiért; ha ügyvéd lett, nyúzó I(skális lett, ha férj lett, házizsarnok lett':.

E magyar "Emberi Színjáték" egyes darabjai esztétikai szem
pontból épp oly különböző értékűek, mint a Balzac-féle franciáéi .

. Némelyiken nagyon is megérzik a gyors, "eg~;ültőhelyben" való
munka; pongyolaságok, ·figyelmetlenségek, néveserek ugvanűgy
akadnak bennük, mint Balzacnál. De 'a korkép monumentá litása
mellett mindez jelentéktelennek tűnik, S e korkép .hatalmas vará
nya.iról és lenyűgöző gazdagságáról igazi fogalmunk voltakép
pen majd csak akkor lesz, ha egyszer valaki vállalkozik rá, hogy
részletesen átvizsgáUa ebből 'a szempontból a móriezi életművet.
Ott van benne a régi úri világ sajátos típusaival ; ott a magyar
kisváros, pállott légkörének Bovaryné-karikatúrákat termő "neme
zisével"; ott II még élő ősi pusztai pásztorvilág. a rettenetes társa
dalmi nyomás alatt vergődő szegényparasstság, a falu a mag»
sokszorosan tagolt társadalmával, ott vannak az úri rend lecsu-

-szó generációi épp úgy, mínt az átformálódó paraszti élet figurái;
s ott van ötven esztendő mag-yar életének ú/n-szólván valamenny i
társadalmi problémája. S ott van, ott lüktet Ul. a társadalmi nai-e,
amit Móricznál élesebb szemmel egyetlen író sem fig:rrelt meg:
a bomló feudális és kialakuló kapitalista társadalom brutális lét
harca. Az, amit a sajnos töredékben maradt "Jó szerencsét" hőse,

Rassovszky mérnök figyel meg, miután egy szociológiaí fiHvéteI
pontosilágával regisztrálta egy bánvatelepuek, eg'ykapitalista
nagyvállalkozásnak a típusait és társadalmát:

. "Ah, hogy szerethetné az ember embertársát, hiszen ravasz társadalmi berenJcz
kcdést kell teremtenie, hogy hátrább szor itsa az Étel imádott garmadái elöl a t11>..
bit... Ez az undok harc az életért. Ez a rnunkás, aki szembejön, csak azért köszön
leemelt sapkával, hogy tudom: te közelebb állsz az l~tdlIez... Az II ké~ finom
ruhába öltözött kis úri fiú ott a fehér lécker ítésen beliil, ahogy az örtást labdát
rugják, bezzeg nem köszönnek kl. Már azokban a pondrókban benne van a jó fala
tok 6őségének önérzete. A pirosarcú,. jól fejlődő kis kígyól" a kecses, apró vlperák,
akik a' legszebb reménnyel nőnek, hogy nagy és büszke kigyók, 'legyenek, mint a
szüleik, akik rryálkás, nndorító. és mérges nedvvel permetezik be maguk körül a vi
lágot, valami olyan Iörtelemrnel, amelytől mindenki fillfordul, csak ők maguk nem.
ök maguk mint kerítésen belül élhetnek a megvédett területen, amelyet a szernük né
;·(.sével, a kezük mozdulatával, az egész egyéniségükbőt áradó idegerővel szak a
natlan oltalmaznak a betolakodók, az alulról bevándorlók ellen, másteiül
;ol~ton 'ostromolják a fölöttUk levő várakat. akikkel szemben ők éppoly gyűlött

i~egenek, mint nekik a mögöttük csörtetők" .

A régi életformából az uraság felé való emigrálás útja, ahogy
a "Légy jó mindhalálig", "Forr a bor" és "Bál" mütatja, az isko
lán, ezen az "előkészítő poshasztón" át vezet, mely az alulról be
lékerült anyagot "középosztályivá" párolja: kiöli belőle az öu-
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álló akaratot és a szabadság igényét s ráneveli a tápláló emlő,

az Allam vak tiszteletére és szelgálatára. Nem utolsó föladata,
hogy kilúgozzon a lélekből minden esetleges lentről hozott forra
dalmi vágyat és népfölemelő igényt, kimossa még az emlékezetből

is a népből származásnak, a néppel való közösségnek az élményét,
s egyszer s mindenkorra beléoltsa a gyermekbe, a jövendő hiva
talnokba, tisztviselöbe, "úriemberbe" azt a gondolatot, amit a "for
radalmár", a "szocialiata" Nyilas Misinek mond nagybátyja, aki
maga is szegényparaszti sorból került föl, lett úr, igazgató, kőzép

osztályi : "Ne beszélj szegénységről és gazdagságról: ezek nem
tartoznak a nemzeti gondolat körébe". Ugyanígy kívülesik e kőzép
osztályi illuzionizmus "nemzeti gondolatának" körén az a falusi
létharc, amely Nyilas Misinek, illetve Móricz Zsigmondnak leg
személyesebb és legkeserűbb gyerekkori élménye, s melyről n
fölkerült és közösséget már nem la néppel, ahonnét jött, hanem
ahová elért: a középosztállval, úri renddel tartó Isaák Géza tudni
sem akar. "Ne bántsuk a falut -- mond.ia. -- Az az egyetlen hely,
ahol áldott béke és boldogság van". "Igen, a népszfnművekben" -
dünnvögi viasza Misi, aki a saját bőrén tapasztalta meg ezt az
"áldott békességet", az ádáz falusi kaszt-harcot, mclyet csak az
külöuböztet meg 'a hivatal és az ipar világában dúló tól, hogy bru
tálisabb, mert leplezetlenebb. A falusi rokonok. ellenezték a Misi
- vag'yis Móricz Zsigmond -- kitaníttatását,

"Attól rettegett az a had, hogy a Nyilas-lIúk kltanulnak s a szegények, ha ki
járják az iskolákat, egy fokkal magasabbra kerülnek, rnint ahol ők vannak, 1'. kasz t
beli irigység tört ki rajtuk. A pária kitaníttat ja a fiát, s akkor mi lesz az Ö nagy
büszkeségükbö l, ha az ö gyerekük kénytelen le" megsüvegeJni a mai páriának a
fUtt?ff

Misi-i-Móricz ennek a szegénységnek a szolgálatába áll. ,,~llg

egy csepp' vére lesz, mindig azt fogja hirdetni és azt fogja szol
gálni, hogy a szegények is emberek. Éppen annyi. joguk van az
él etre, mint a gazdagoknak". Az ő szemében az írás, az irodalom
szociá.lis tett. "Az író a mesemondó ,- moridja Isaák Géza; egész
társadalmi osztályának mentalitását tolmáosolva. -- Ahogy a
í'onóban vannak öregemberek. akik a legszebb meséket tudják és
munka közben avval elszórakoztatják a hallgatókat, épp úgy vall
az irodalomban. Az író csak meaéljen szépeket és mulatságosa
kat, de egyéb nem tartozik rá". Misinek, azaz Móricznak viszon t
az a meggyőződése, hogy "az író az egész emberiség munkása";

.nem szórakoztatója, hanem lelkiismerete nemzetének.
Ha végignézünk pályáján: ez a lelkiismeret egyre komorabb

s vádlóbb, itélete egyre keményebb. Fejlődését ő maga világítja
meg. Eleinte - akárcsak Bethlen az "liirdély"-ben -- "a magyarsá
got úgy tekintette, hosv vérségi kötelékekkel van összekötve an
nak minden rétegével s azért fájt neki a nép élnvomása az urak
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által, mert az volt az érzése, hogy egyik testvere nyomja el a má
sikat". Még valami szánó s gyönyörködö szeretet is volt benne a
hanyatló úri rend életstílusa iránt, aminek legszebb meg-testesü
lése talán il kaszinóban mulatozó, sebeit r őpke kis nóták dúdol
gatásával balzsamozó Szakhmáry Zoltán az "Úri muri"-ban. Aztún
fokozatosan kiábrándult az "úri rokonokból", úri rendből ,,8 in
kább vállalja a paraszt ösöket, mint az urakat". Kritikája megéle
sedik, szatírába csap, mint a "Rokonok"-ban; s magánvosságúra n
föloldódást már csak a népben, a néppel való teljes kozöaségben;
a paraszt és proletár világ melegében találja meg: "A boldog'
ember", "Árvácska", "Csibe", "Rózsa Sándor" világit ban.

3.
"Én nem vagyok tovább, mint az apám, aki paraszt volt, nin

csenek csak ösztöneim és indulataim" --- mondja Dús Péter a
Hofratnak a "Míg új a szerelem"-ben. Móriea jellegzetes hősei,

akikben többé vagy kevésbbé magamagát testesíti és saját élet
problémáit jeleníti meg, jobbára mind ilyen ösztönemberek. "Tele
voltam életvággval, hatalmas volt a potenciám, testi ér-; szellemi" -.
vallja a szobrász. Elemi erejű, szinte ősálla.ti, g ázoln iképes, rette
netes szekszuális feszültség fűti alakjait, "ortiítaniuk kell, nyeri
teni a bujaságtól", mint Turi Daninak. vagy az ő fejedelmi ruá
sának-rokonának, Báthory Gábornak. Ez a nyers, roppant, zsúfolt,
csupa-anyag ösztönösség olthatatlan sóvárgással keresi a saját
ellentétét. a szellemit, lelkeset. finomat, fegyelmezettet, azt, am i t
magánál magasabbnak, nemesebbnek érez. Akár a "Magyarok"
kötet eg'yik remekének, a "Virrad" címűnek a betvária, akinek
szemébe könnyet fakaszt a lány "madonna-bánata":

"Enn,ek a kőnnynek tűkőrv iz én át kémlelte a sötétben, amelyben itt volt tök
egy karhosszra az a lélek, az a sziv, amely az első nemes érzést gyujtotta föl benne.
Ott piheg ett a formás, ,gömbölyű karú leány, aki nem a vérét tüzelte, ingerelte, ha
nenr tudja lsten mlt, A lelkét. Amiről azt sem tudta eddig, van-e, nincs-e. Ej, be
kívánatos volna ezzel Indulni egy egész életre".

Vad hímnek és hozzá képest hideg ,.; talán éppen ezer t a
spiritualitás valaminő ellenállhatatlan vu.rázsá val ható nőnek ezt
a viszonyát a "Míg új a szerelem" önvallomása mint faun és nimfa
kapcsolatát fogalmazza meg. Dús Péter tekintete rátapad naszutus
párjára a vasutas fülkében: "A faun áhitata és vágya volt ez,
aki nimf'át fogott s most maga is szeretne istenné válni; utálta
most a tömzsi és vaskos munkásságot, amin eddig átment". A hű

vösség, zárkózottság, légiesség az ösztönember felé valami szel
lemit sugárzik; olyan valami, amin át, ha birtokába jut, úgy "ejti,
"vaskossága" föloldódhatik, átszellemülhet. ez a nyers anyagi át
emelkedhet egy tisztultabb, szferikus világba, megszabadulhat a
tulajdon lénye terhétől, ez az ösztön befogadhatja a lelket. A szob
rász számára a második feleség nyulánk alakja szirnbólum: "az
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előkelőségei, a testi-lelki kiválasztottságot jelenti", "a vég-telenség
hez kapcsolja", "a nyers és tapadó földit a magasba sugározza".
Dús Péter p roblémája - m int egy rajongástól félbeszakadt mon
datban vallja - a Faun és a Nimfa: ,,~~rzi a tömpe faun éhes,
falánk, kapzsi tagjait, ahogy a nimfa felszálló, végteleuül édes
és élénk és a tavaszi erjedésbe oszló ... " A Móricz nagy IérIi-hrm
jei mellett mindig ott van a nagyon más, szigorú, aszkót.ikus vo
nású, az ő irgalmatlan és éhes egészségükhöz rnérten "beteg", tom
boló nemiségükhöz képest "frigid" nő: 'rúriDani mellett Erzsi,
Báthory Gáborral szemben Palotsay Anna, Bethlen mellett Ká
rolyi Zsuzsánna, Matolesv Miklós mellett a tamtókisasszonv,
Szakhmáry Zoltán mellett a felesége, DÚH PéÍf~r mallett Marzit,
vagyis e sajátos. trag-ikus férj-feleség viszony ősképe: Móricz
Zsigmond mellett első felesége, J olán, Eltéphetetlen kapcsolat, olt
hatatlan tűz. Az a nő, aki a puszta szekszuális kiclóg ülést adja,
aki pusztán az ösztönökre felel, a Móricz-regények "szajháj,,", a.
tragikus, tűzvészes-halálos házasságok e bolygója: a "Sárarúll)-"
Boráia, "A fáklya" kisvárosi knsz.ír lánva, "A nagy fejedelem"
Báthory Arinája, a "Tündérkert" boszorká ny Iruref'Iyuéje, az "Úri
rnuri" Rozikája: ez a nő nem házasságra v.aló ; ez az, akihez a
földühödött hím elrohan, hogy aztán utálkozva otthagyja; ez az,
aki odaveti magát s akin átgázolnak s akitől nrind ig é3 nundig
visszatérnek az egyetlenhez, a t.isz tához, a mocskossáaától öklen
dező faun a "szenthez", a szenvedőhöz, kínzóhoz és elhagvhatat
lanhoz. penitenciáru és mártírságra születetthez. Ahhoz, akit Mo
ricz önkéntelenül valahogyan katolikusnak érez, még akkor is,
ha nem az, éppen a "hidegsége", a másfajtasúga, az érzékek fölötti
uralkodása miatt; H akivel a férfiben nem ü; annyira a proteatáns
áll szemben, hanem a protestáns alatt az ősi, kereszteleflen. ösztön
életű, fékezetlen pogány. Margi t-.Jolánról mondja Dús Péter-Mó
ricz a "Míg új a szerelem"-ben:

"Szegény Margit valami gyermekkori fogalomzavarban szenvedett s hosszú együtt

élésük alatt mindig embertelen harcot kellett érte és vele folytatni. Pedig ö ls tele
volt szenvedéllyel, de valami értelmetlen hiúságót helyezett abba, hogy legyőzi és
mcgveti az érz é keket" ...

Palotsay Annának "nem lett volna szabad asszonnyá lennie,
se protestáussá - mondia Báthorv. Neki apácának kellett vol
na beöltöznie: s világtól, emberekjól elvonulva pergetni az 01
vasót". A "Sárarany" Erzsije vallására is katolikus, kereszthor
dozó és vezeklő és tönkretehetetlen, akinek erejével szemben szét
f'oszlik a Túri Dani "ősi emberi nagy ereje":

"Az ő ereje semmi ahhoz az erőhöz, amely titokzatosan belenyúl annak belse
jébe. Tudta, hogyha ö most engedne hirtelen gyűlületénck s széttíporná az imád
kozó asszonyt, annak minden tagja külön az ég fejé emelkednék s a testI bántás
a lelkét már nern érintené" .
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Mó ricz szemében a szokszuális együttélés egyetlen formája' a
házasság: "enélkül az ő lelkiberendezése mellett lehetetlen': ő nem
tud máskép; az ő szüleí őt úgy nevelték, ll<!g'y Hem meg~~ más
módon", Fölbonthatatlan háziasság, mclvben a válás elképzclhe
tetlen ; csak a halál vethet neki véget. Ugyanakkor fölbonthatat
lan pokol. Valahogyan, be van zárva; nines ablaka, nincs ny ílása
fölfelé.' A férfi, az ösztönlény éppen vaskos ösvtőnőssége miatt ki
sebbrendűnek. alacsonvabbrendűnekérzi magát a nő előtt, "mél
tatlannak'vérsi magát hozzá, uehézkesnek, otrombának hozzá ké
pest; s ráadásul fokozza ezt az alacsonyabbrendűségi érzést a mó
riczi házasságokban a társadalmi különbség "előkelő" nő és "pa
raszt" férfi közt. Erzsi g azdalánv, Dani uapszámosf'i ; Károly i
Zsuzsánna nagy nemesi családból, Bethlen éppen most bejött ko
zépszerűből való. A faun túlzott imádással kél' bocsútatot faull-vol
táért a nimfától; a pór megalázza magát az "úri" nő előtt, A
férfi szinte fölolvad, ellágyul a boldogságban, hogy ez a Illeg' II e III

érdemelt kincs az övé; "rab, rabszolgu, imádó Ioalázott'' lesz, m i ut
"A galamb papné" már-már karikatúraszerűltnokja.

Ugyanakkor él benne az ösztönlény robusztussága, korlátokat
törő indulata, az erő öntudata é;; gőgje; u vágv, hogy a belső

sebekért és puhaságért kint a világban kárp!Jtúljamugát, ott élje
és tombolia ki erejét, hódító kedvét; ott megmutassa magát s oda
menekűljőnel, oda rohanjon ki: poklából kitörve poklot bor ítsou
az egész világra, mint a szegény szultánáját halni hagyó v ilághó
dító Karak szultán, Mert ebben a kisebbségérzéssel sebzett 1110

riczi férfiban egy hódító, egy zsarnok lakik: acsarkodó, vi ssz-i
maró "rab oroszlán". Ő, a .Jealázott", tel jes Iealázottsajrot, öl!llia'
gáról 'való föltétlen és egyoldalú lemondást kívánua a uőto l.
Ösztönös, naív, szőrnyeteg önzés van benne. !In- lesz. 'a húza.,,~:ig'

két természet, két akarat csatatere s a harcba rnindkét fél uriu
dent elveszít. Túri Dani,
"mikor először észrevette, hogy az asszony rá akat j a kén ysz er iten i az akaratat ö
reá, olyan hihetetlennek tünt lel neki, amire nem sz á rnito tt soha, Mikór tisvtún be

látta, hogy az asszony és fi két külön akaratu, önálló lény, amely csak akkor tuu

megélni, ha .köícsönösen, szinte alku doz va egyezik meg valamiben, nly utá laro snas
és kítűrhetetlennek érezte az egész világot, hogy sz ere tett volna sz étrohb ann i, "ilá,,
gá szaladn! belőle",

Ahelyett, hogy u két fél közösen építene és szolgálna valamiuó
magasabb, a kettejük "üsszegénél" több és teljesebb, és fölöttlik
álló valóságot, azt, ami a házasság, a család, u házasság szeretetkö
zössége: egymáshoz láncolva is egymás ellen élnek, bezárkózva kü
lön-külön és ellentétes töltésű önzésíikbec.s a két pólus, a két önzés
közt csak ví llámok lehetségesek, kiegyenlítődés soha. Pokoli, gyil
kos, önző szeretet. Gyűlölet csikorog az :alján. Miklós és Margit
összezördül "A fáklyá"-ban; a férfi kirohan a kertbe, aztán egy,
óra múlva
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"bizony visszament s kol dult , irgalmat és könyörülete! csdek elt a ptltamasávat s
mennyi í de ig keHett némán és alázatosan rimánko dn!», mig némi enylifllést tudott
észrevenni a finom és acélkemény ,arcocskán... Ezek a mély és sz cnvedelmes vií.a
rak egyre jobban kimeritették az idegalt s min él tovább kellett feszítenie a meg
bánás, .Ie aaacsonyodás, porban fetrengés játékát az istennő láhrr! előtt, annál erő

sebb és vadabb gyűlölködés nőtt valahol a lelke í enekén, sötóten és irgalmatlanul,
ugyanazzal a szeretett lénnyel szemben".

Fegyverszü uctek lehetnek. érzéki talúlkozú;;o]';; pillanataiban; fij]
oldódás nines. A szerétet itt magúban ég, fiisttel-koromnwl; mar,
uern ure leg ít. Meaváltatlan világ; még' ueut érkezett el hozzá a
;::egy~~ltá". "A fáklya", filozófiája, vagy teológiája, Matolcsynak
c a furcsa; félignietzsl'heán us, I'él}g' valam iríő németes bibliai
racional izmus emlőjéból szítt gontlolatmenete ebbe a végeredmény
be torkollik: "A halál az egyetlen élet! Boldog' az ember, aki uieg
hal". fo; hogy rohannak ,11 móriezi hősök a halálba, pusztulásba:
hogy torkollanak regényei ámokf'utá.iokbn, urgiákba, tűzvészekbe.

Túri Dani, Báthory, Matolcsv, Szakhmúry : "A f'áklvá't-ban Ököri
tó ég, az "Uri muri't-ban a major; a "Forr a bor' és a "Bál"
vége orgia. undor, hányinger; ,.; a nugy tüzel, visszfényeként az
"Árváeska" végén leég a gépész háza s a "nózs·a Sándor a lovát
ugrat.ia" végén Szeged. S a-"vérmámoros" Bethlen nagy mulatása
Lippa romjain "A nagy fejedelem" záró jelepetéhen ... A pusztulás,
halálbaomlás. megsemmisülés, szétrobbauás mif'éle látomása lap
pang-hatott, a halál milyen szoronzása suuv íthatott ennek .a lát
szólag o!y"joviáiis" léleknek a mélvén f Talán ami Báthory Gá
horban : "a nagyon él8 emberek halálérzése",

De ebből a nyomott, fojtott, pogány, halálos, megváltatlan vi
lágból mégis indult út kifelé, a föloldódás, szeretet, megnvugvás
lelé. Mór icz talán semmire nem vág-yott úgy, mi nt ti szeretetre.
Arra. hogy föloldódjék a szeratethen.

"Én akarnék adni magamból": de amit én adok, al. nem kell az embereknek 
kiált föl Mátolcsy - sugárzani tudnék felettük és kiárasztani magamból az istensé
get, bogy nekik, hogy, értük tűzcsó vává legyek: d~ az emberek ann yir a szűk, any
nyira parányi látóhatárban élnek, hogy elvesznek a sötétségben"

.A szeretet útja azonban nem ez az őskajános önpazarlás, nem ű"Z

az i etenségsugúrzás, tűzcsóva-Iobogás. lia az emberek valóban
parúnyi látóhatárban, valóban sötétségben élnek: a szerétet leszáll
hozzájuk fi velük lakik a sötéteég ükben. Nem fáklya fölöttük, ke
vélyen; hanem rneleg ítő, alázatos; világító láng, közöttük. Ad ne
kik, de tud kapni is; nem vezér' fölöttük, hanem testvér veluk.

Amennyire ismerjük' s amennyire il maga elmondja. az életét,
1Ióriez Zsigmond belül, lélekben egyre magányosabb lett: Tele a
nyugodt, kedélyes külső alatt a nehéz gyerekkorból hozott sebek
kel és érzékenységekkel. Ahogy élete végén valóságos országjá
rást rendez és szervez é03 fölfedez és kísérletezik és támogat: az
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minthujnind egy közösséget kereső, szeretetre szomjazó magános
ember szemérmes és kapkodó kéznyujtása volna. öt, a lentról
.iöttet, nemcsak az írói és szociológiai érdeklődése tereli íj nemcsak
az ősi emlékei vonzzák lefelé; benső, lelki szűkséglet kényszerrti:
testvérkeresés. rokonkeresés. A boldogtalan boldogságkereső igy
találja meg a "boldog embert", az életében elárvult iiregedíl árv II

;,Árvácskát" és Csibét.
Ha az író, aki valóban megújult a népből: Mórioz Zsigmond

megújult, ujjászületett. És ez a megkeresztelt nagy pogány mintha
most, a népben, a népen át, életében elöszőr, találkozott volna a
kereszténységgel. Avval a féligmeddig tudattalannal, ösztönösell
evangéliumi val, amely a proletár tömegekben él s amely annyira
más, mint amit Móricz addig látott és gúnyolt odavetett lItegjegy
zeseiben (mert lényegéig nézni sosem volt kedve vagy érkezése):
.az üres hagyomány, az önzés, az aulikusság s.a vallásnak m int
holmi rendfönntartó vagy életbiztosító intézménvnek a Iölf'ogás«.
Egyáltalán idegenkedett rrrindenféle vallásosságtól é,.; vallásos hit
től d ezen a téren többnyire beérte közhelvekkel é~ meglehetősou

vulgáris Bzólamokkal; s most találkozott, anúlkül hogy tudná. III i
az, a meg-vú.ltottaág; nyomaival a vihurbuu. Azud a szeretettcl,
amely szegénységében is boldog, mert "alkalma van ebben az élet
ben jót tenni". S ettől valahozvan m intha ruegm elegedet.t voi na a
szive, a hangja, a világa; földerült és egén meg.ieleut a reménység,
Az a -leg'reálisabb reménység, amely a szegóuvek és igazak szivé
ből sugárzik. S amely még az "Arvácska" n~lgY, dickensi HZOmOrl:
ságában is ott bujkál, az Árvácska nagy, megható, készsége"
szeretet-szomjazásában, hogy ez a szeretet szinte m in t a bojtárojúu
ver gyökeret és tenyészik ebben az önző és rideg és komisz világ
ban; amely ott van, ott ragyog a Joó György tisztedséges és egy
szerűen hősi életében· (s a remekműben. "A boldog ember"· ben) :
ot.t él a "Csibe" jóságában és humorúban. vasló« tisztaságában és
bátorságáhan. s ott lüktet U "Rózsa Sándor" Iő lszabadult, tisztu
mesélő hangjában, elővarázsolt mul tjának páratlan, élő tel
jességében és kemény, szószóló igazságában. S ö m iuthu el iudu lt
volna a megtalált boldog úton.

Ekkor tett. pontot életére a halál, tíz esztendővel ezelőtt.
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